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�Sayın Köken kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1977 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün-
yaya geldim. 1997’de Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. Ankara’da altı 
sene Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Mali-
yet Muhasebesi Uzmanı olarak çalıştım. 2004 yılın-
da görev yapmaktan şeref duyduğum kaymakamlık 
mesleğine intisap ettim. 7 Eylül 2008 tarihinden 
beri Posof Kaymakamlığı görevindeyim.

�Posof’u görmeden önce ve gördükten son-
raki intibalarınızı karşılaştırır mısınız?

Posof’u görmeden önce Posof ve Posoflular 
hakkında çok iyi bilgiler almıştım. Buradaki in-
sanların dürüst ve çalışkan olmalarından sıkça 
bahsediliyordu. Posof’a geldikten sonra duydukla-
rımdan çok büyük farklılıklar gördüğümü söyleye-
mem. Ancak buranın dışarıya çok fazla göç veren 
Posof’un, bir zamanlar 20.000’lerle ifade edilen 
nüfusunun yarıdan aşağılara düşmesine sebep 
olmuş. Böylece çalışan nüfusun azalması, çalış-
kanlık sıfatını uygulayacak imkân ve fırsatların or-
tadan kalkmasına yol açmış olduğunu müşahede 
ettim. Posof’un tabiî güzellikleri, cancur dedikleri 
eriği, yaban mersini, elması, armudu, küçük göl-
leri ve dağları, yaylaları, her durumda keşfe ha-
zırdır. Dağların arkasındaki yıldızlara komşu saklı 
cennet Posof’un, büyük şehirlerin gürültüsünden 
ve hengâmesinden kaçmak isteyenler için bir sığı-
nak olduğunu söyleyebiliriz.

 �Daha önce nerelerde kaldınız? Posof’un 
bunlar arasında size göre nasıl bir yeri var?

 Daha önce Denizli’nin Beyağaç, Bartın’ın Ku-
rucaşile, Konya’nın Çeltik ilçelerinde görev yap-
tım. Posof, Türkiye’nin en kuzey doğu köşesinde, 
eski bir sancak. Tarihte buranın merkezi Mere ve 
Caksu’da olmuş. Şimdiki eski adı Duğur olan ilçe 
merkezi, 1923’te teşkil edilmiş. Dolayısıyla burası 
cumhuriyetle yaşıt bir ilçe. Bukü-Tiflis-Ceyhan enerji 
hatları buradan geçiyor. Posof, petrol ve doğal gaz 
boru hatlarının Kafkaslardan Anadolu’ya giriş kapı-

sı. Türkgözü sınır kapısı, tarihî ve kültürel bağlarımız 
olan Ahıska’ya açılıyor. Burası ünlü âşıkların, Üzeyir 
Ustaların, Zülâlîlerin, Müdamîlerin memleketi. Bu 
itibarla Türkiye’nin bu serhat köşesinde yaşayan, 
sınırımızı bekleyen insanlara hizmet etmenin verdiği 
bir hazzı yaşıyorum. Hani derler ya, her asker sınır 
beklemez diye, bizimki de öyle bir şey…

�Posof’tan ayrıldıktan sonra burada sizi ha-
tırlatacak neler yaptınız? Yahut neler yapmak 
istersiniz?

Geçen yıl 2 Mart 2009 da Posof un kurtuluş gü-
nünde Posof’un tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bir 
konferans düzenledik. Bu konferansın konuşmacısı, 
kendisi de Posoflu olan değerli hocamız Yunus Zey-
rek, Posof’a geldi. Posoflular olarak Posof’un Türk 
tarihindeki yerini bir kez daha idrak ettik. Güneybatı 
Kafkasya’nın kendine has kültürünü yaşatan, bilhas-
sa halk hikâyelerinin beşiği olan Posof’ta, bu gele-
neğin çok önemli bir parçası olan Kerem ile Aslı’yı 
Posof ağzıyla tiyatro sahnesine taşıdık. Posof’un 
renklerini yansıtan, Posof’u anlatan Posof’un Çiz-
gileri adlı kitaptan bütün bakanlara, müsteşarlara, 
banka genel müdürlerine, önemli televizyon ve ga-
zetelerin genel yayın yönetmenlerine, büyükşehir 
belediye başkanlarına, üniversite rektörlerine, 81 
il valimize, ağırlıklı olarak Posofluların yaşadığı ilçe-
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lerin kaymakamlarına ve Büyükşehir il özel idaresi 
genel sekreterlerine göndererek ilçemizi tanıttık. 
Selçuklu Oğuzlarının, 24 Haziran 1080 tarihinde 
kazanmış olduğu Kol Zaferi’yle Türkler, Kuzeydo-
ğu Anadolu topraklarına yerleşme fırsatı bulmuştur. 
Bu zaferle Kars, Erzurum, Artvin ve Rize’nin fethi de 
gerçekleşmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları-
nın bir benzerinin de haziranda Posof’ta yapılması 
için çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Posof 
ve temsilcisi olduğu Ahıska kültürü konusunda bel-
gesel yapılması için de girişimlerimiz var.

�‘Zaman ve imkân olsa Posof’ta şunları da 
yapmak isterdim’ diyebileceğiniz hususlar var 
mı?

Posof organik tarım, turizm ve 21. yüzyılın en 
önemli güç kaynağı olacak su kaynaklarıyla büyük 
bir potansiyeli içinde barındırıyor. Posof, Kafkas arı 
ırkının gen merkezidir. Bakanlar kurulu tarafından 
yaban hayatı geliştirme sahası ilân edilmiş. Adeta 
uyuyan güzel. Barındırdığı potansiyelleri harekete 
geçirecek girişimcilere ihtiyaç var. Ancak daha ge-
niş kitlelere ulaşabilmek için özellikle dışarıda ya-
şayan Posoflu işadamı veya belli görevlere gelmiş 
siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum önderleriyle be-
raber bir sinerjinin oluşması çok önemlidir. İnegöl, 
İzmit, İstanbul ve yurt dışında yaşayan hemşehri-
lerimizin, yılda en az bir aylarını burada geçirme-
lerini sağlayacak fizikî ve sosyal ortam sağlanması 
gerekmektedir. Çünkü nüfusumuz 9.500 olmasına 
rağmen işlem gören nüfusumuz 57.000 dir.  Bir de 
hayvancılık, arıcılık ve organik tarımla ilgili bir yük-
sek okulun olmasını isterdim. 2010 ya da 2011 
yılında bahsettiğim bölümleri olan bir yüksek okulun 
açılması için Posoflular olarak çalışmalara başladık. 
İnşallah kısa sürede Posof bir yüksekokula kavuşur.

�Sınırın ötesiyle ilişkileriniz var mı? Ne şe-
kilde devam ediyor? Sınırımızın ötesine nasıl 
bakıyorsunuz?

Gürcistan devleti yetkilileriyle ilişkilerimiz dostluk 
ve iyi niyet çerçevesinde artarak devam etmektedir. 
İki komşu il ile ekonomik, sosyal ilişkilerin artması 
ve sınır olaylarının yani kaçakçılık, izinsiz geçiş vs. 
gibi nahoş olayların azalması için çaba gösteriyo-
ruz. 2010 yılından itibaren vatana döneceklerini 
ümit ettiğimiz Ahıska Türklerinin gelmesiyle dostlu-
ğumuzun ve ticarî faaliyetimizin daha da artacağını 
düşünüyorum. Ayrıca aynı dili konuşan insanların 
komşu ülkede yaşaması ve akrabalık bağının olma-
sı Halep-Gaziantıp benzeri ilişkilerin artması güzel 
bir şey. Gürcistan’ın büyük potansiyeli olan bağcı-
lık, hayvancılık, arıcılık ve sıcak su kaynaklarının 

değerlendirilmesine katkısı olacaktır. Komşumuzun 
zengin ve sorunsuz olması, tabii ki bize de olumlu 
yönde yansıyacaktır. Gürcistan’ın ihtiyaç duyduğu, 
bizim için biriktirilemeyen değer olan emek ve insan 
kaynağı ihtiyacı Posoflular tarafından karşılanmalı-
dır. 

�Dergimizi takip ediyor musunuz? Nasıl bu-
luyorsunuz? Dergi biraz da şöyle olmalı yahut 
sayfalarında şunlar da yer almalı diyebileceği-
niz şeyler var mı?

Tabii ki derginizi memnuniyetle takip ediyorum. 
Posof’tan ve yakın çevresinden bahseden ve bu ka-
dar geniş kitlelere ulaşan bir derginin çıkıyor olma-
sını, ilçemizin tanıtımı bakımından bir şans olarak 
görüyorum. Bizim Ahıska dergisinin, Doğu Anadolu 
ve Kafkaslar hakkında entelektüel bilgiye ihtiyaç du-
yacaklar için önemli bir kaynak olduğunu düşünüyo-
rum. Bölge hakkında tarih, dil, edebiyat, folklor ve 
antropolojik bilgilere yer vermesi, tarihe izdüşümü 
yapacaktır. Sözün kuma yazılan yazı olduğundan 
hareketle, sözlü kültürü ve folklorik değerlerin der-
lenmesiyle kalıcılığının sağlanması, bizim için büyük 
önem taşımaktadır. Siz tarihî bir görev yapıyorsunuz. 
Bu dergiye katkı sunanlara teşekkür ederim.

�Teveccühünüzden ve kadirşinaslığınızdan 
dolayı biz de size teşekkür ediyoruz. Son so-
rumuzu şöyle soralım: Önünüzde “Posoflulara 
diyeceklerim var” başlıklı bir kâğıt olsa bu baş-
lığın altına neler yazardınız?

Yıldızlara komşu, sükûnet şehri olan Posof’un 
sahip olduğu değerlerinin kıymetini bilerek bu de-
ğerleri ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Ne yapı-
lırsa kendimiz için yapacağımızı, ne yaparsak kendi-
mizin yapacağını unutmamalıyız. Anadolu’da bir söz 
vardır: “Yoksulun evinde kavga bitmez!” derler. 
Yoksul düşmemek için çaba sarf etmeliyiz. Zira pas-
ta ve pastadan alınan pay ne kadar büyürse şikâyet 
ettiğimiz birçok konu kendiliğinden yok olacak veya 
azalacaktır. Şu hususu da ilâve edelim: Posof, oku-
muşu çok olan bir yer. Yani buradan yetişmiş asker 
ve sivil bürokrat, akademisyen çok. Fakat Posof, sa-
dece hatıralarımızda değil gündemimizde yaşayan 
bir memleket olmalı diye düşünüyorum. 

�Sayın Köken, suallerimize vermiş olduğu-
nuz samimî cevaplardan dolayı teşekkür ederiz. 
Sizi sayfalarında görmekten büyük bir memnu-
niyet duyan Bizim Ahıska, hemşehrilerimizin, 
bu cevapların içindeki mesajları alacağını ümit 
ediyor, görevinizde ve özel hayatınızda başarı 
ve güzellikler diliyor
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